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AVALIA ÇÃO DO CICLO 
DE VIDA DO PRODUTO
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A análise do ciclo de vida, ou seja, durante a existência da empresa, é um 
processo criado com o intuito de avaliar os impactos ao meio ambiente e à
saúde provocados por um determinado produto, processo, serviço ou outra 
actividade da empresa.

A análise abrange todo o ciclo de vida de um produto/processo/actividade 
aborda, por exemplo:

• extracção da matéria-prima;
• processamento da matéria-prima;
• produção;
• distribuição;
• uso;
• re-uso (quando necessário);
• manutenção;
• reciclagem;
• eliminação de resíduos (disposição final).

Sub comité 5: Análise do Ciclo de Vida
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O sub comité, criou diversas normas:

ISO 14040: Estabelece as directrizes e estrutura para a análise do ciclo de vida
(criada em 1997);

ISO 14041: Estabelece a definição do âmbito e análise do inventário do ciclo de 
vida (criada em 1998);

ISO 14042: Estabelece a avaliação do impacto do ciclo de vida (criada em 2000);

ISO 14043: Estabelece a interpretação do ciclo de vida (criada em 2000);

ISO 14048: Estabelece o formato da apresentação de dados (criada em 2002);

ISO TR 14047: Fornece exemplos para a aplicação da ISO 14042 (criada em 
2003).
ISO TR 14049: Fornece exemplos para a aplicação da ISO 14041 (criada em 
2000).

Com a finalidade de facilitar a aplicação, as normas 14040, 14041, 14042 e 14043, foram reunidas em 
apenas dois documentos (ISO 14041 e 14044ISO 14041 e 14044).

Sub comité 5: Análise do Ciclo de Vida – cont.
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A análise do ciclo de vida (ACV) significa uma visão 
holística ambiental de um produto ou serviço, desde 
a aquisição das matérias-primas,  produção, 
distribuição, uso até ao descarte final.

Essa perspectiva encoraja a empresa a examinar 
todos os aspectos ambientais das suas operações e 
ajuda a integrar questões ambientais nos seus 
processos de tomada de decisões; ou seja,
analisa o sistema como um todo, em relação a um 

produto específico.

Ciclo de vida do produto (ACVP)– conceitoconceito
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Segundo Chehebe (1997) – a ACVP é uma técnica para 
avaliação dos aspectos ambientais e dos impactos 
potenciais associados a um produto, compreendendo etapas 
que vão desde a extracção das matérias-primas da natureza 
que entram no sistema produtivo até à disposição final do 
produto.

Fava (in Schenini, 1999) – a ACV considera a extracção, o 
processamento da matéria-prima, a produção, o transporte e 
a distribuição, uso e reuso, manutenção, reciclagem e o 
gestão de resíduos desse produto.

Ciclo de vida do produto (ACVP)– conceitoconceito
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O estudo do ciclo de vidaestudo do ciclo de vida é uma técnica para avaliação 
dos aspectos ambientais potenciais associados a um 
produto/serviço, no sentido de compilar um inventário das 
variáveis de entrada e saída e interpretar os resultados do 
inventário e as fases do impacto em relação aos objectivos 
da gestão.

A ACVP deve ser vista como instrumento de gestão 
ambiental que permite às organizações entenderem as 
incidências ambientais das suas actividades, dos processos 
e dos produtos.
a informação obtida da ACVP pode:
- conduzir ao desenvolvimento de novos produtos;
- Permitir a identificação de melhorias a serem aplicadas;
- Permitir formular estratégias comerciais especificas.

Ciclo de vida do produto (ACVP)



Dr. Constantino W. Nassel 7

Ciclo de vida do produto (ACVP)
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A Análise S.W.O.T . (ou análise F.O.F.A . em português) é
uma ferramenta estrutural utilizada na análise do 
ambiente interno , para a formulação de estratégias –
incluindo de gestão ambiental da empresa.. 

Permite-se identificar as Forças e Fraquezas da empresa, 
extrapolando então Oportunidades e Ameaças internas 
para a mesma.

Ciclo de vida do produto (ACVP)

As Forças e Fraquezas (Strenghts e Weakness, S e W) 
são factores internos de criação (ou destruição) de valor, 
como: potencial poluidor do processo produtivo, habilidades 
dos técnicos ou recursos da empresa para fazer face às 
questões do meio ambiente.
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As Oportunidades e Ameaças (Opportunities e Threats, O 

e T) são factores externos de criação (ou destruição) de 

valor, os quais a empresa não pode controlar

Exemplo: surgem da dinâmica do próprio ambiente natural, 

ou de factores demográficos, económicos, políticos, 

tecnológicos, sociais ou legais.

Ciclo de vida do produto (ACVP)
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O modelo da análise S.W.O.T. normalmente é realizado 
usando um diagrama conforme abaixo, o que facilita a 
visualização sistémica (visão do todo, e da interacção entre 
as partes e sequências de produção), e a relação entre 
cada um dos factores:

Ciclo de vida do produto (ACVP)
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Exercício prático – fazer ACVP do 

1. extracção da matéria-prima;

2.  processamento da matéria-prima;

3. produção;

4.  distribuição;

5.  uso;

6. re-uso (quando necessário);

7. manutenção;

8. reciclagem;

9. eliminação de resíduos (disposição final).


